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ESTATUTO ESTATUTO  

   

(...) (...)  

Art. 8º - São integrantes dos Planos de Benefícios 

administrados pelo SEBRAE-PREVIDÊNCIA: 

Mantido.  

(...) (...)  

§ 3º - O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas – SEBRAE Nacional é o 

Patrocinador Fundador, no âmbito do SEBRAE-

PREVIDÊNCIA, para todos os efeitos deste 

Estatuto. 

§ 3º - O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas – SEBRAE Nacional é o 

Patrocinador Fundador do Plano 

SEBRAEPREV, administrado pelo SEBRAE-

PREVIDÊNCIA. 

 

Manutenção, para fins históricos, da 

condição de Patrocinador Fundador 

atribuída ao SEBRAE NACIONAL. 

   

 § 4º - Será considerado como Patrocinador 

Principal, para efeito do disposto neste 

Estatuto, aquele Patrocinador que houver 

aportado, ao longo do tempo, o maior valor 

monetário, a título de contribuições de 

qualquer natureza, aos Planos de Benefícios 

administrados pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA. 

Para a aferição do mencionado valor 

monetário, serão consideradas todas as 

contribuições efetuadas, por cada 

Patrocinador, ao respectivo Plano de 

Benefícios, devidamente atualizadas pela 

variação da quota do período correspondente. 

Inclusão de dispositivo para tratar da 

figura do Patrocinador Principal, 

conforme acordado na reunião realizada 

com membros da DITEC/PREVIC. 

   

§ 4º - São Participantes as pessoas físicas assim 

admitidas nos Planos de Benefícios administrados 

§ 5º - São Participantes as pessoas físicas assim 

admitidas nos Planos de Benefícios administrados 

Renumeração do dispositivo. 
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pelo SEBRAE-PREVIDÊNCIA, por meio de 

Termo de Adesão, conforme disposto nos 

respectivos Regulamentos Específicos. 

pelo SEBRAE-PREVIDÊNCIA, por meio de 

Termo de Adesão, conforme disposto nos 

respectivos Regulamentos Específicos. 

   

§ 5º - São Assistidos os Participantes ou seus 

Beneficiários em gozo de benefícios de prestação 

continuada concedidos por Plano de Benefícios 

administrado pelo SEBRAE-PREVIDÊNCIA. 

§ 6º - São Assistidos os Participantes ou seus 

Beneficiários em gozo de benefícios de prestação 

continuada concedidos por Plano de Benefícios 

administrado pelo SEBRAE-PREVIDÊNCIA. 

Renumeração do dispositivo. 

   

§ 6º - São Beneficiários as pessoas físicas 

indicadas pelo Participante para gozarem de 

benefício de prestação continuada assegurado por 

Plano de Benefícios administrado pelo SEBRAE-

PREVIDÊNCIA, conforme disposto nos 

respectivos Regulamentos Específicos. 

§ 7º - São Beneficiários as pessoas físicas 

indicadas pelo Participante para gozarem de 

benefício de prestação continuada assegurado por 

Plano de Benefícios administrado pelo SEBRAE-

PREVIDÊNCIA, conforme disposto nos 

respectivos Regulamentos Específicos. 

Renumeração do dispositivo. 

   

(...) (...)  

Art. 9º - São órgãos estatutários do SEBRAE-

PREVIDÊNCIA: 

Mantido.  

(...) (...)  

§ 6º - Os membros titulares e suplentes dos órgãos 

estatutários deverão ser Participantes ou 

Assistidos de Plano de Benefícios administrado 

pelo SEBRAE-PREVIDÊNCIA e estar em pleno 

gozo de seus direitos regulamentares. 

§ 6º - Os membros titulares e suplentes dos órgãos 

estatutários deverão ser Participantes ou 

Assistidos de Plano de Benefícios administrado 

pelo SEBRAE-PREVIDÊNCIA e estar em pleno 

gozo de seus direitos regulamentares. No caso de 

membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal 

indicados pela Assembleia de Patrocinadores e 

Instituidores, o acesso e a manutenção do 

cargo dependerão da verificação do mesmo 

vínculo funcional ou de direção existente 

quando da respectiva indicação. 

Inclusão de trecho que prevê uma 

condição de representatividade que era 

implícita para os membros dos Conselhos 

Deliberativo e Fiscal indicados pela 

Assembleia de Patrocinadores e 

Instituidores. 

Vale registrar que, antes da exclusão do § 

14 da redação original deste artigo por 

determinação dessa REVIC, caso o 

Conselheiro perdesse a representatividade 

(vínculo funcional ou de direção) perante 

o Patrocinador, a Assembleia de 

Patrocinadores e Instituidores podia 
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providenciar a sua substituição. Agora, 

com a exclusão do referido § 14, surge a 

necessidade de explicitar a condição de 

representatividade ora proposta, sob pena 

de se criar uma situação anômala que 

deve ser evitada. 

(...) (...)  

§ 10 - Os membros dos Conselhos Deliberativo e 

Fiscal terão mandato de 3 (três) anos,  permitida 

uma única recondução ou reeleição, conforme o 

caso, e permanecerão no exercício dos seus 

cargos até a investidura de seus sucessores. 

§ 10 - Os membros dos Conselhos Deliberativo e 

Fiscal terão mandato de 4 (quatro) anos, a ser 

iniciado sempre no dia 1º de abril do respectivo 

exercício,  permitida uma única recondução ou 

reeleição, conforme o caso, e permanecerão no 

exercício dos seus cargos até a investidura de seus 

sucessores. 

Alteração do mandato dos membros dos 

Conselhos Deliberativo e Fiscal da 

Entidade, visando a compatibilização com 

o mesmo prazo previsto para os órgãos 

estatutários dos Patrocinadores. 

Previsão de data para início do mandato, 

conforme acordado na reunião realizada 

com membros da DITEC/PREVIC. 

Vide disposição transitória sobre o 

assunto (art. 40). 

   

§ 11 - Até 90 (noventa) dias antes do término do 

mandato dos membros dos Conselhos 

Deliberativo e Fiscal, o Presidente do Conselho 

Deliberativo instaurará o Processo Eleitoral de 

sucessão e notificará o Patrocinador-Fundador 

para que o mesmo efetue sua indicação ou 

convoque a Assembléia de Patrocinadores e 

Instituidores, conforme o caso, nas situações 

previstas neste Estatuto. 

§ 11 - Até 90 (noventa) dias antes do término do 

mandato dos membros dos Conselhos 

Deliberativo e Fiscal, o Presidente do Conselho 

Deliberativo instaurará o Processo Eleitoral de 

sucessão e notificará o Patrocinador Principal 

para que o mesmo convoque a Assembleia de 

Patrocinadores e Instituidores, nas situações 

previstas neste Estatuto. 

Supressão dos trechos “efetue sua 

indicação ou” e “conforme o caso”, tendo 

em vista que, nos termos da NOTA nº 

263/2014/CGIG/DITEC/PREVIC, foi 

excluído o inciso III do art. 11, que previa 

vaga específica para o SEBRAE 

NACIONAL no Conselho Deliberativo. 

Alteração da nomenclatura do 

Patrocinador, em decorrência do disposto 

no novo § 4º do artigo 8º, ora proposto. 

   

§ 12 - Nas hipóteses previstas no parágrafo 

anterior: 

Mantido.  

   

I – caso o Presidente do Conselho Deliberativo, Mantido.  



REVISÃO DO ESTATUTO DO SEBRAE-PREVIDÊNCIA 

TEXTO ORIGINAL TEXTO PROPOSTO JUSTIFICATIVAS 

 
dentro do prazo estabelecido no parágrafo 

anterior, não instaure o Processo Eleitoral de 

sucessão, a metade dos membros do Conselho 

Deliberativo deverá fazê-lo. 

   

II – caso o Patrocinador-Fundador, após ser 

notificado, não convoque a Assembléia de 

Patrocinadores e Instituidores, no prazo de 30 

(trinta) dias após a data da notificação, o 

Presidente do Conselho Deliberativo terá o prazo 

de 10 (dez) dias para fazê-lo, sob pena de tal 

obrigação dever ser cumprida pela metade dos 

membros do referido Colegiado. 

II – caso o Patrocinador Principal, após ser 

notificado, não convoque a Assembleia de 

Patrocinadores e Instituidores, no prazo de 30 

(trinta) dias após a data da notificação, o 

Presidente do Conselho Deliberativo terá o prazo 

de 10 (dez) dias para fazê-lo, sob pena de tal 

obrigação dever ser cumprida pela metade dos 

membros do referido Colegiado. 

Alteração da nomenclatura do 

Patrocinador, em decorrência do disposto 

no novo § 4º do artigo 8º, ora proposto. 

   

 § 13 - Independentemente de quem venha a 

convocar a Assembleia de Patrocinadores e 

Instituidores, a indicação de membros aos 

Conselhos Deliberativo e Fiscal, pela referida 

Assembleia, deverá ser efetuada até, no 

máximo, 15 (quinze) dias antes do início do 

novo mandato. 

Incluído parágrafo para prever data limite 

para a indicação da Assembleia de 

Patrocinadores, conforme acordado na 

reunião realizada com membros da 

DITEC/PREVIC. 

   

§ 13 – Os membros de órgãos estatutários 

perderão o mandato em virtude de renúncia, 

condenação criminal transitada em julgado ou por 

decisão do Conselho Deliberativo, mediante 

processo administrativo do qual fique 

comprovada a prática de atos prejudiciais ao 

patrimônio de Plano de Benefícios administrado 

pelo SEBRAE-PREVIDÊNCIA, observado o 

disposto nos §§ 14 e 15 deste artigo. 

§ 14 – Os membros de órgãos estatutários 

perderão o mandato em virtude de renúncia, 

condenação criminal transitada em julgado ou por 

decisão do Conselho Deliberativo, mediante 

processo administrativo do qual fique 

comprovada a prática de atos prejudiciais ao 

patrimônio de Plano de Benefícios administrado 

pelo SEBRAE-PREVIDÊNCIA, observado o 

disposto nos § 15 deste artigo. 

Renumeração do dispositivo. 

 

 

 

 

 

 

Supressão da remissão ao § 14 da redação 

original, tendo em vista a exclusão do  

referido dispositivo. 

   



REVISÃO DO ESTATUTO DO SEBRAE-PREVIDÊNCIA 

TEXTO ORIGINAL TEXTO PROPOSTO JUSTIFICATIVAS 

 
§ 14 - O membro do Conselho Deliberativo ou do 

Conselho Fiscal que tenha sido indicado pelo 

Patrocinador Fundador ou pela Assembléia de 

Patrocinadores e Instituidores poderá ser 

substituído, a qualquer tempo, por quem o houver 

indicado. 

Suprimido. Dispositivo excluído para atendimento à 

exigência material nº 1 da NOTA nº 

263/2014/CGIG/DITEC/PREVIC. 

   

§ 15 - O membro da Diretoria-Executiva não terá 

mandato fixo e poderá ser substituído, a qualquer 

tempo, por decisão do Conselho Deliberativo. 

Mantido.  

   

§ 16 - A substituição de membro dos órgãos de 

que trata este artigo, em decorrência das situações 

previstas nos §§ 14 e 15 deste artigo, será regida 

pelas mesmas regras adotadas para a sua 

condução. 

§ 16 - A indicação de membro dos órgãos de que 

trata este artigo, em decorrência das situações 

previstas nos §§ 14 e 15 deste artigo, será regida 

pelas mesmas regras adotadas para a sua 

condução. 

Aprimoramento redacional. 

Apesar do § 14 da redação original ter 

sido suprimido, é possível que algum 

membro de órgão estatutário tenha que 

ser substituído em decorrência da situação  

que já era prevista no anterior § 13, ora 

renumerado para § 14. 

   

§ 17 - Nos casos mencionados no parágrafo 

anterior, quanto aos Conselheiros Deliberativos e 

Fiscais, o membro substituto assumirá o cargo 

pelo restante do mandato do substituído. 

§ 17 – Quando a indicação prevista no 

parágrafo anterior decorrer da necessidade de 

substituição de membros dos Conselhos 

Deliberativo e Fiscal em virtude da verificação 

de uma das situações previstas no § 14 deste 

artigo, o membro substituto assumirá o cargo 

pelo restante do mandato do substituído. 

Aprimoramento redacional para melhorar 

a clareza do dispositivo, em face das 

alterações anteriores, porém, sem 

alteração de mérito. 

(...) (...)  

§ 22 - Os membros dos Conselhos Deliberativo e 

Fiscal e da Diretoria Executiva deverão apresentar 

declaração de bens, ao assumir e ao deixar o 

cargo, bem como renová-la anualmente, enquanto 

no exercício da função. 

Mantido.  
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 § 23 – O SEBRAE PREVIDÊNCIA observará 

o disposto nas normas vigentes a respeito da 

necessidade de certificação de dirigentes e 

empregados. 

Incluído parágrafo sobre o assunto em 

comento, conforme acordado na reunião 

realizada com membros da 

DITEC/PREVIC. 

   

(...) (...)  

Art. 11 – O Conselho Deliberativo é constituído 

por 8 (oito) membros, sendo: 

Mantido.  

   

I – 1 (um) membro titular e seu respectivo 

suplente vinculado ao Patrocinador Fundador e 

que seja eleito diretamente pelos Participantes e 

Assistidos; 

Suprimido. Dispositivo excluído, conforme acordado 

na reunião realizada com membros da 

DITEC/PREVIC, visando a harmonização 

com a exclusão do inciso III da redação 

original. 

   

II – 3 (três) membros titulares e seus respectivos 

suplentes vinculados a qualquer Patrocinador ou 

Instituidor e que sejam eleitos diretamente pelos 

Participantes e Assistidos; 

I – 4 (quatro) membros titulares e seus 

respectivos suplentes vinculados a qualquer 

Patrocinador ou Instituidor e que sejam eleitos 

diretamente pelos Participantes e Assistidos; 

Renumeração do dispositivo. 

Adequação à exclusão do inciso anterior. 

   

III - 1 (um) membro titular e seu respectivo 

suplente indicado pelo Patrocinador Fundador; 

 

Suprimido. Dispositivo excluído para atendimento à 

exigência material nº 2 da NOTA nº 

263/2014/CGIG/DITEC/PREVIC. 

   

IV – 3 (três) membros titulares e seus respectivos 

suplentes indicados pela Assembléia de 

Patrocinadores e Instituidores, nos termos do 

Capítulo V deste Estatuto. 

II – 4 (quatro) membros titulares e seus 

respectivos suplentes indicados pela Assembleia 

de Patrocinadores e Instituidores, nos termos do 

Capítulo V deste Estatuto. 

Renumeração do dispositivo. 

Adequação à exclusão do inciso anterior. 

   

§ 1º - O Presidente do Conselho Deliberativo será 

designado, dentre os 8 (oito) membros titulares do 

colegiado, pelo Patrocinador Fundador. 

§ 1º - O Presidente do Conselho Deliberativo será 

designado, dentre os 4 (quatro) membros titulares 

indicados pela Assembleia de Patrocinadores e 

Instituidores, pelo Patrocinador Principal. 

Dispositivo alterado para atendimento à 

exigência material nº 3 da NOTA nº 

263/2014/CGIG/DITEC/PREVIC. 

Adequação à introdução da figura do 
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Patrocinador Principal (art. 8º, § 4º). 

   

(...) (...)  

Art. 13 – Além de outras atribuições previstas 

neste Estatuto, compete privativamente ao 

Conselho Deliberativo: 

Mantido.  

(...) (...)  

III - aprovar o Regulamento Específico de cada 

Plano de Benefícios sob a administração do 

SEBRAE-PREVIDÊNCIA, bem como suas 

alterações; 

III - aprovar o Regulamento de cada Plano de 

Benefícios sob a administração do SEBRAE-

PREVIDÊNCIA, bem como suas alterações; 

Exclusão do termo “específico” para 

atendimento à exigência material nº 5 da 

NOTA nº 

263/2014/CGIG/DITEC/PREVIC. 

   

IV – aprovar os Regimentos Internos dos 

Conselhos Deliberativo e Fiscal e da Diretoria-

Executiva do SEBRAE-PREVIDÊNCIA, bem 

como suas alterações; 

IV – aprovar os Regimentos Internos do Conselho 

Deliberativo e da Diretoria-Executiva do 

SEBRAE-PREVIDÊNCIA, bem como suas 

alterações; 

Exclusão da competência de aprovação 

do regimento interno do Conselho Fiscal 

para atendimento à exigência material nº 

4 da NOTA nº 

263/2014/CGIG/DITEC/PREVIC. 

(...) (...)  

XI - aprovar a retirada de Patrocinadores ou 

Instituidores dos Planos de Benefícios sob a 

administração do SEBRAE-PREVIDÊNCIA, 

sujeito à aprovação do órgão oficial competente; 

XI – deliberar sobre a retirada de Patrocinadores 

ou Instituidores dos Planos de Benefícios sob a 

administração do SEBRAE-PREVIDÊNCIA, 

sujeito à aprovação do órgão oficial competente; 

Ajuste em atendimento à exigência 

material nº 6 da NOTA nº 

263/2014/CGIG/DITEC/PREVIC. 

(...) (...)  

XXV - decidir sobre os casos omissos dos 

Regimentos Internos do Conselho Deliberativo, 

do Conselho Fiscal e da Diretoria-Executiva, bem 

como do Regimento Eleitoral, do Código de Ética 

Corporativo e do Regulamento da Comissão de 

Ética do SEBRAE-PREVIDÊNCIA. 

XXV - decidir sobre os casos omissos dos 

Regimentos Internos do Conselho Deliberativo e 

da Diretoria-Executiva, bem como do Regimento 

Eleitoral, do Código de Ética Corporativo e do 

Regulamento da Comissão de Ética do SEBRAE-

PREVIDÊNCIA. 

Exclusão da competência de aprovação 

do regimento interno do Conselho Fiscal 

para atendimento à exigência material nº 

4 da NOTA nº 

263/2014/CGIG/DITEC/PREVIC. 

   

(...) (...)  

Art. 14 - Competem ao Presidente do Conselho 

Deliberativo, especialmente, as seguintes 

Mantido.  
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atribuições: 

(...) (...)  

III - notificar o Patrocinador Fundador a respeito 

da indicação de Conselheiro;  
Suprimido. Em decorrência da exclusão do inciso III 

do artigo 11 da redação original. 

   

IV - instaurar o Processo Eleitoral de membros 

dos Conselhos Deliberativo e Fiscal; 

III - instaurar o Processo Eleitoral de membros 

dos Conselhos Deliberativo e Fiscal; 

Renumeração do dispositivo. 

   

V - notificar o Patrocinador-Fundador para que o 

mesmo convoque a Assembléia de Patrocinadores 

e Instituidores, observado o disposto no artigo 9º, 

§ 12, inciso II, deste Estatuto. 

IV - notificar o Patrocinador Principal para que 

o mesmo convoque a Assembleia de 

Patrocinadores e Instituidores, observado o 

disposto no artigo 9º, § 12, inciso II, deste 

Estatuto. 

Renumeração do dispositivo. 

Adequação à introdução da figura do 

Patrocinador Principal (art. 8º, § 4º), bem 

como dos ajustes efetuados nos §§ 11 e 

12 do artigo 9º.  

   

(...) 

 

(...)  

Art. 16 – O Conselho Fiscal é constituído por 4 

(quatro) membros, sendo: 

Mantido. 

 

 

(...) (...)  

§ 2° - Em caso de impasse na definição para 

Presidente do Conselho Fiscal, o colegiado 

realizará sorteio para a escolha do cargo na 

presença do Presidente do Conselho Deliberativo. 

§ 2° - Em caso de impasse na definição para 

Presidente do Conselho Fiscal, exercerá a 

presidência o membro titular eleito pelos 

Participantes e Assistidos que tenha maior 

tempo de vinculação ao Plano de Benefícios 

administrado pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA, 

e, no caso de empate, aquele que tenha mais 

tempo de vinculação ao respectivo 

Patrocinador. 

Ajuste em atendimento à exigência 

material nº 7 da NOTA nº 

263/2014/CGIG/DITEC/PREVIC. 

   

(...) (...)  

Art. 18 - Compete ao Conselho Fiscal, 

especialmente, as seguintes atribuições: 

Mantido.  

(...) (...)  
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VIII - zelar pelo cumprimento das recomendações 

eventualmente encaminhadas pela auditoria 

externa, e demais órgãos oficiais de controle e 

fiscalização das atividades do SEBRAE-

PREVIDÊNCIA; 

Mantido.  

   

 IX – Aprovar o seu Regimento Interno. Inclusão de competência de aprovação do 

regimento interno pelo próprio Conselho 

Fiscal para atendimento à exigência 

material nº 4 da NOTA nº 

263/2014/CGIG/DITEC/PREVIC. 

   

IX - praticar quaisquer outros atos julgados 

indispensáveis ao trabalho de controle interno do 

SEBRAE-PREVIDÊNCIA ou previstos no 

Regimento Interno do colegiado ou, ainda, 

determinados pela legislação pertinente. 

X - praticar quaisquer outros atos julgados 

indispensáveis ao trabalho de controle interno do 

SEBRAE-PREVIDÊNCIA ou previstos no 

Regimento Interno do colegiado ou, ainda, 

determinados pela legislação pertinente. 

Renumeração do dispositivo. 

   

X - manter registrados em ata os assuntos tratados 

nas reuniões. 

XI - manter registrados em ata os assuntos 

tratados nas reuniões. 

Renumeração do dispositivo. 

   

(...) (...)  

Art. 25 – A Assembléia de Patrocinadores e 

Instituidores deverá se reunir sempre que for 

necessário indicar representantes nos Conselhos 

Deliberativo e Fiscal, nos termos deste Estatuto. 

Mantido.  

(...) (...)  

§ 3º - A Assembléia de Patrocinadores e 

Instituidores será presidida pelo representante do 

Patrocinador Fundador e, na sua ausência, pelo 

representante de Patrocinador ou Instituidor 

escolhido mediante eleição, onde cada 

representante de Patrocinador ou de Instituidor 

§ 3º - A Assembleia de Patrocinadores e 

Instituidores será presidida pelo representante do 

Patrocinador Principal e, na sua ausência, pelo 

representante de Patrocinador ou Instituidor 

escolhido mediante eleição, onde cada 

representante de Patrocinador ou de Instituidor 

 

Adequação à introdução da figura do 

Patrocinador Principal (art. 8º, § 4º). 
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terá direito a um voto. terá direito a um voto. 

   

(...) (...)  

Art. 28 – O exercício do direito de voto na 

Assembléia de Patrocinadores e Instituidores 

obedecerá ao seguinte sistema: 

Mantido.  

   

I - será apurado o percentual de Participantes 

vinculados a cada Patrocinador e Instituidor de 

Plano de Benefícios administrado pelo SEBRAE-

PREVIDÊNCIA, em relação ao total de 

Participantes dos Planos de Benefícios sob a sua 

administração, relativamente ao segundo mês 

imediatamente anterior ao da realização da 

Assembléia de Patrocinadores e Instituidores; 

I - será apurado o percentual de Participantes 

vinculados a cada Patrocinador ou Instituidor de 

Plano de Benefícios administrado pelo SEBRAE-

PREVIDÊNCIA, em relação ao total de 

Participantes dos Planos de Benefícios sob a sua 

administração, relativamente ao segundo mês 

imediatamente anterior ao da realização da 

Assembléia de Patrocinadores e Instituidores; 

 

Aprimoramento redacional. 

   

II - será apurado o percentual do montante de 

recursos garantidores dos Participantes vinculados 

a cada Patrocinador e Instituidor de Plano de 

Benefícios administrado pelo SEBRAE-

PREVIDÊNCIA, em relação ao montante total 

de recursos garantidores de todos os Planos de 

Benefícios sob a sua administração, relativamente 

ao segundo mês imediatamente anterior ao da 

realização da Assembléia de Patrocinadores e 

Instituidores; 

II - será apurado o percentual do valor monetário 

total já aportado por cada Patrocinador ou 

Instituidor, a título de contribuições de 

qualquer natureza, aos Planos de Benefícios 

administrados pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA, 

devidamente atualizado pela variação da quota 

até o segundo mês imediatamente anterior ao 

da realização da Assembleia de 

Patrocinadores, em relação ao valor monetário  

total aportado, a título de contribuições de 

qualquer natureza, por todos os 

Patrocinadores ou Instituidores, igualmente 

atualizado até o segundo mês imediatamente 

anterior ao da realização da Assembleia de 

Patrocinadores; 

Alteração para melhor adequação ao art. 

35, § 2º, da Lei Complementar 109/2001, 

conforme acordo em reunião com 

membros da DITEC/PREVIC. 
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III - cada membro da Assembléia de 

Patrocinadores e Instituidores terá direito a tantos 

votos quanto for a média inteira dos percentuais 

apurados conforme os incisos anteriores. 

Mantido.  

   

(...) (...)  

Art. 39 - Por deliberação do Conselho 

Deliberativo, o SEBRAE-PREVIDÊNCIA 

poderá assegurar aos membros e ex-membros dos 

seus Conselhos Deliberativo e Fiscal e de sua 

Diretoria-Executiva, bem como aos seus 

empregados e ex-empregados, o custeio da 

defesa, em processos administrativos e judiciais, 

contra eles instaurados, por terceiros, em 

decorrência de atos de gestão, praticados no 

exercício do cargo, função ou representação, 

mediante a prévia celebração de termo de 

compromisso, firmado entre as partes, observado 

o disposto na legislação aplicável. 

Mantido. Apesar do teor exigência material nº 8 da 

NOTA nº 

263/2014/CGIG/DITEC/PREVIC, foi 

acordado em reunião com membros da 

DITEC/PREVIC, que a redação deste 

dispositivo atende o disposto no art. 22 da 

Resolução CGPC 13/2004. 

   

§ 1º - O Conselho Deliberativo poderá, mediante 

a fixação das condições e limites para a finalidade 

descrita no caput deste artigo, autorizar a 

contratação de seguro para fazer frente a 

eventuais despesas em processos administrativos 

e judiciais. 

Mantido. Apesar do teor exigência material nº 8 da 

NOTA nº 

263/2014/CGIG/DITEC/PREVIC, foi 

acordado em reunião com membros da 

DITEC/PREVIC, que a redação deste 

dispositivo atende o disposto no art. 22 da 

Resolução CGPC 13/2004. 

   

(...) (...)  

CAPÍTULO XI – DAS DISPOSIÇÕES 

FINAIS 

CAPÍTULO XI – DAS DISPOSIÇÕES 

GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Renomeação do Capítulo. 

(...)  

(...) 
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 Art. 40 – O mandato de 4 (quatro) anos, bem 

como a data do seu início, previstos na nova 

redação do § 10 do artigo 9º deste Estatuto, 

somente valerão para os membros do Conselho 

Deliberativo e Fiscal que tomarem posse após a 

aprovação da presente alteração estatutária 

pelo órgão oficial competente. 

Em adequação à alteração processada no 

§ 10 do artigo 9º deste Estatuto. 

   

 Parágrafo Único – Os atuais membros dos 

Conselhos Deliberativo e Fiscal, cujos 

mandatos estiverem em vigor quando da 

aprovação da presente alteração estatutária 

pelo órgão oficial competente, permanecerão 

no cargo até a posse dos seus sucessores. 

Os mandatos atuais venceriam em 

16.12.2014. Contudo, considerando 

aspectos relacionados à governança dos 

Patrocinadores, bem como a alteração do 

tempo do mandato, efetuada no § 10 do 

artigo 9º deste Estatuto, a referida 

prorrogação, em caráter excepcional, por 

poucos mais de 3 (três) meses, tornou-se 

necessária e recomendável.  

Essa redação foi adequada à exigência 

material nº 9 da NOTA nº 

263/2014/CGIG/DITEC/PREVIC. 

   

Art. 40 - Este Estatuto, com suas alterações, foi 

aprovado na 2ª reunião ordinária do Conselho 

Deliberativo do SEBRAE-PREVIDÊNCIA, 

realizada em 30.06.2010, e entrará em vigor após 

ser aprovado pelos órgãos oficiais competentes. 

Art. 41 - Este Estatuto, com suas alterações,  

entrará em vigor após ser aprovado pelo órgão 

oficial competente. 

Renumeração do dispositivo. 

Aprimoramento redacional / 

simplificação da redação. 

 

 


